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Invitaţie la lectură inteligentă 7 

INVITAŢIE LA LECTURĂ INTELIGENTĂ 

 
Ghidul metodologic pe care îl punem la dispoziţia studenţilor din anii terminali 

ai studiilor de licenţă şi master, precum şi a profesorilor care se află în situaţia de a 
participa la obţinerea gradului didactic I în învăţământ este expresia sintetică a valori-
zării acumulării experienţiale în domeniul de referinţă al celor trei autori, precum şi a 
fundamentelor prezente în lucrările de bază ale domeniului – a se vedea recomandările 
de lectură şi bibliografia finală. Esenţial, Ghidul devine astfel un model interactiv de 
stimulare şi orientare a structurilor mentale, imaginative, motivaţionale şi acţional-fa-
cilitatoare, utile participării actorilor sus-menţionaţi la finalizarea studiilor de licenţă, de 
masterat sau a premiselor necesare promovării cu succes la colocviul de admitere pen-
tru gradul didactic I în învăţământ, de derulare a activităţii laborioase şi de durată a 
elaborării lucrării propriu-zise. 

Substanţa scopurilor prezentei lucrări este aceea de a asigura candidaţilor men-
ţionaţi o bună şi semnificativă cultură metodologică specifică cercetării ştiinţifice, 
materializată în acţiunea de identificare a problemei de cercetare, de a proiecta un 
anumit tip real de investigare, de a o realiza şi prezenta public, atingând un standard ce 
permite o reuşită certă.  

Lucrarea de faţă reprezintă un instrument ştiinţific relativ nou, sintetic şi în  
mare parte original, complex, util şi utilizabil în procesele de proiectare, elaborare, 
tehnoredactare şi prezentare publică a lucrărilor de diplomă/licenţă, a disertaţiilor de 
masterat, respectiv a lucrării de obţinere a gradului didactic I în învăţământ. 

Ghidul are drept scop declarat să-i orienteze şi să-i ajute pe actorii reali, aspi-
ranţi la o bună cercetare, la înţelegerea fundamentelor conceptual-teoretice, la pătrun-
derea şi/sau formarea unor bune practici investigative şi de pregătire a lucrării de 
licenţă, de master şi pentru susţinerea gradului didactic I. 

 Ghidul are asociată şi o altă misiune, anume aceea de a crea un minim consens 
în concepţia, mentalul stimulativ ordonator şi conduita cadrelor didactice coordonatoa-
re, vizând aplicarea unor criterii relativ unitare de evaluare a calităţii lucrărilor de fina-
lizare a studiilor de licenţă, de masterat şi pentru valorificarea experienţei profesionale 
încorporate în ceea ce numim obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuni-
versitar. 

O altă ţintă explicită a Ghidului constă şi în a conceptualiza valorile şi normele 
ce dirijează suita proceselor premergătoare finalizării lucrărilor de licenţă, de disertaţie 
sau de gradul I, de a crea premisele epistemologice necesare respectării recoman-
dărilor care induc un grad crescut de reflecţie şi responsabilitate la nivelul fiecărui EDITURA P
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Elaborarea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi gradul didactic I 8

student sau profesor. Cu unele necesare particularizări şi adaptări, informaţiile din 
acest Ghid pot fi utilizate şi de actorii care lucrează/studiază în diferite facultăţi, sau, 
de ce nu, chiar de unii candidaţi aflaţi în stagiul de pregătire pentru doctorantură. 

Examinând informaţiile oferite în Ghid, vom constata că ele pot constitui ceea 
ce experţii domeniului informare documentară modernă (Soderlund, 1990; Revelli, 
2000; Stan, 2005 ş.a.) numesc formarea inteligenţei competitive.  

Ghidul metodologic oferă o adecvată perspectivă metodologică, teoretică şi 
pragmatică, cu sens, asupra unor posibile răspunsuri/soluţii la întrebări pe care ni le 
adresează frecvent studenţi, masteranzi ai facultăţii noastre sau profesori cu care ve-
nim în contact la cursurile de formare.  

Lectura inteligentă a acestui Ghid ne-a preocupat în mod special, raţiune pentru 
care am gândit că studiul personalizat al acestuia poate fi conceput şi realizat într-un 
format de design operaţional şi estetic ca formă. Ideile devin astfel mai vizibile prin 
nuanţările grafice în peisajul bogat în determinări. Consecinţa: introducerea şi utiliza-
rea de titluri explicite, însoţite de semne grafice, literale, de casete, imagini simbol şi 
coduri de citire rapidă. Efectul: creşte puterea persuasivă a textului, inspirăm mai mult 
cititorul, îi stimulăm imaginaţia, oferim armonie şi diversitate interioară stilului, aler-
tăm şi orientăm mersul lecturii, memoria şi atenţia, deopotrivă. Referitor la unele din-
tre renunţările pe care autorii ghidului le-au asumat, deşi ele au fost recomandate în 
conţinutul proiectului, exprimăm opinia conform căreia doar volumul echilibrat de 
pagini a influenţat decizia de a nu le introduce în conţinutul textului. Astfel menţio-
năm: indicele de autori, lista de sigle şi abrevieri prezente în text; lista de tabele şi 
figuri. Toate sunt necesare şi utile pentru imaginea operaţională de ansamblu, pentru 
evaluarea completitudinii prezentului Ghid.  

Sperăm că feedbackul şi veştile bune pe care le vom primi de la dvs. ne vor aju-
ta să continuăm eforturile creative de completare şi dezvoltare, în acest spaţiu şi timp 
formativ. 

În finalul invitaţiei ce deschide acest ghid, vom fi de acord cu trei dintre afirma-
ţiile lui Umberto Eco, unul dintre cei mai cunoscuţi experţi, teoretician şi pragmatician 
creativ al domeniului tezelor de licenţă, masterat şi doctorat.  

Prima vizează relaţia studentului cu coordonatorul lucrării: „teza de licenţă 
[…] poate fi trăită ca o partidă în doi: autorul vostru nu vrea să vă încredinţeze taina 
sa, trebuie să-l înconjuraţi, să-l interogaţi cu delicateţe, să-l faceţi să spună ce nu voia 
să spună, dar ar fi trebuit să spună. Câteodată […] este ca un joc: aveţi toate piesele, e 
vorba de a le face să meargă la locul lor” (Eco, 2000, p. 200). 

Este limpede că experienţa acumulată de autori va permite candidatului în cauză 
să câştige timp, să devină un actor mai aproape de ideea satisfacerii criteriului/standar-
dului de eficacitate a cercetării sale.  
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CAPITOLUL 1.DE LA IDEE LA PROIECT VIA PLANIFICAREA 
ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 

A. STABILIREA SCOPULUI ŞI OBIECTIVELOR  
LUCRĂRII 

Din perspectivă ştiinţifică, scopul unei lucrări ştiinţifice realizate la finalizarea 
unui ciclu de studii este investigarea evaluativ-critică a unei realităţi sociale, economi-
ce, tehnice, prin utilizarea unor metode ştiinţifice adecvate. 

În proiectarea lucrării de absolvire, absolventul va debuta prin focalizarea ariei 
de finalităţi pe care doreşte să le atingă în elaborarea lucrării. Pentru creşterea relevan-
ţei practicii, recomandăm formularea şi organizarea finalităţilor pe axe şi niveluri op-
time de generalitate. 

Prin parcurgerea etapei de stabilire atentă a obiectivelor lucrării, studentul va 
răspunde întrebării: Ce îmi propun să realizez prin elaborarea lucrării? 

Stabilirea scopului are rolul să susţină candidatul în delimitarea unei anume arii 
tematice, care va fi rafinată pe parcursul selecţiei, organizării şi analizei resurselor 
bibliografice. 

 

 EXEMPLU  
În contextul unei cercetări care focalizează ideea optimizării problematicii asistenţei la 

clasă (efectuată de către directorul instituţiei de învăţământ sau inspectorul de specialitate), 
scopul – ca finalitate de rang general – poate fi astfel formulat: 

Scopul acestei cercetări constă în a propune abordări cu rol ameliorativ şi de restructurare 
a practicilor de asistenţă la clasă în învăţământul primar, prin valorificarea unor elemente de 
teoria şi practica managementului calităţii. 

 Prin derivare, pot fi stabilite următoarele obiective: 
O1. Realizarea unei analize descriptive a problematicii managementului educaţional, cu 

focalizare pe segmentul învăţământ primar; 
O2. Investigarea opiniei managerilor educaţionali asupra rolului şi funcţiilor asistenţei 

eficace la activităţile didactice în contextul învăţământului primar; 
O3. Investigarea opiniei cadrelor didactice asupra rolului şi funcţiilor asistenţei observa-

tive şi transformative la activităţile didactice; 
O4. Realizarea unei analize comparative în raport cu opiniile actorilor-pereche (mana-

geri educaţionali şi cadre didactice) cu privire la asistenţa la clasă; 
O5. Elaborarea unui set de instrumente care să potenţeze calitativ practica asistenţei la 

clasă. 

1 
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Elaborarea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi gradul didactic I 12

B. PLANIFICAREA ETAPELOR DE ELABORARE  
A LUCRĂRII 

Planificarea cercetării constituie o fază esenţială în realizarea oricărei cercetări 
(abordări descriptive, explorativ-investigative practice). Rolul planificării este acela de 
a contribui la reducerea riscurilor care pot apărea şi împiedica cercetătorul să deruleze 
cu succes cercetarea empirică sau teoretico-metodologică, valorică, descriptivă, nara-
tivă, explicativă. Activităţile întreprinse în această fază vizează: stabilirea scopului şi a 
obiectivelor proiectului; definirea cu claritate a activităţilor; descrierea secvenţelor de 
derulare concretă a lor; identificarea resurselor şi a costurilor necesare; dezvoltarea 
unui grafic de alocare a timpului disponibil; stabilirea ipotezelor de lucru ş.a.  

Etapele derulării unei cercetări ştiinţifice cunosc variaţii minore în raport cu 
domeniul în care se desfăşoară cercetarea. 

Un prim jalon de la care porneşte cercetarea este reprezentat de nevoile sociale 
cu tematică educaţională, economică ş.a., identificate prin cunoaşterea şi analiza unor 
date secundare, relevate de documente şi care conduc, prin operaţii de selecţie şi re-
structurare, la focalizarea/identificarea problemei de cercetare (vezi Figura 1).  

Pentru majoritatea tinerilor cercetători, analiza unor fenomene, procese sau 
conduite este relaţionată cu formularea unor întrebări generale. 

 

 
 

Figura 1. Etape în derularea unei cercetări ştiinţifice 

 

Colectarea datelor 

 

Testarea sau  
observarea relaţiilor 
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Această întrebare iniţială poate avea un caracter vag, care se rafinează şi se  
modifică prin intermediul cercetării bibliografice şi al fundamentării teoretice.  

Prin operaţii de selecţie şi restructurare, întrebarea generală conduce la restrân-
gerea ariei de interes în cercetare. Acestui demers îi este asociată formularea unei pro-
bleme de cercetare. 

 

 TEMĂ DE REFLECŢIE 
Reflectaţi la cercetarea pe care vă propuneţi să o elaboraţi. Care sunt întrebările generale 

de la care porneşte demersul dumneavoastră investigativ? 
 

Selectarea şi definirea problemei de cercetare reprezintă o etapă de interes ma-
jor în ansamblul demersului de cercetare şi pentru finalizarea cu succes a acestuia. 
Pentru selectarea adecvată a problemei de cercetare, vom aborda, ca prim pas, contura-
rea unei arii problematice mai largi, care să ne permită ulterior îngustarea perspectivei 
şi focalizarea acesteia. 

De exemplu, una dintre nevoile majore ale sistemului de învăţământ este aceea 
de a-i motiva pe elevi să înveţe. Pentru a formula problema de cercetare, vom identifi-
ca posibili factori care îi motivează sau îi demotivează pe elevi să înveţe mai bine. Nu 
ne va interesa însă să investigăm relaţia dintre toţi aceşti factori şi motivaţia pentru 
învăţare a elevilor (ar necesita prea mult timp şi prea multe resurse). Presupunem că ne 
oprim atenţia asupra relaţiei dintre notă şi motivaţia elevilor pentru a învăţa. Problema 
de cercetare poate fi formulată astfel: Această cercetare îşi propune să investigheze în 
ce măsură sistemul de acordare a notelor, propriu fiecărui profesor, influenţează mo-
tivaţia pentru învăţare a elevilor din gimnaziu. 

Definirea problemei de cercetare include, de regulă, variabilele de interes pen-
tru cercetător (nota şcolară şi motivaţia pentru învăţare, în exemplul de mai sus) şi 
relaţiile posibile dintre aceste variabile (nota şcolară creşte, scade sau nu influenţează 
motivaţia pentru învăţare), care urmează să fie investigate. De asemenea, tipul de su-
biecţi implicaţi în cercetare trebuie să reiasă din definirea sintetică a problemei (profe-
sori şi elevi de gimnaziu). 

După conturarea problemei de cercetare, provocarea apare în formularea unor 
obiective care să ghideze demersul investigativ. 

Stabilirea obiectivelor cercetării îşi propune găsirea de răspunsuri la întrebările: 
„De ce se realizează cercetarea?”, „Ce îşi propune cercetarea?”, respectiv formularea 
operaţională, clară şi fără echivoc a finalităţilor urmărite. Este necesar să se formuleze 
obiective realiste, care pot fi atinse (Bocoş, 2010), ţinându-se cont de limite de timp, 
buget, resurse umane şi operaţionale. 

Formularea problemei de cercetare şi stabilirea unor obiective realiste reprezintă 
etape de rafinare iniţială a parcursului cercetării, care presupun un demers de la gene-
ral la particular, de tip „pâlnie”.  

Etapele de rafinare intermediară constau în definirea variabilelor şi a potenţiale-
lor relaţii dintre acestea (ipotezele de cercetare), precum şi opţiunea pentru o anumită 
strategie (design) de cercetare. 

Definirea variabilelor unei cercetări este o etapă premergătoare şi fundamentală 
ca importanţă în definirea ipotezelor. Ipoteza de cercetare specifică relaţia dintre două EDITURA P
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sau mai multe variabile cu scopul testării acesteia prin aplicarea unui set de metode şi 
tehnici de măsurare. 

Strategia sau designul cercetării specifică modul concret în care vor fi combi-
nate obiectivele, variabilele cercetării, ipotezele şi elementele de metodologie. Opţiu-
nea pentru un anumit design al cercetării este succedată de realizarea cercetării de 
teren (colectarea datelor). Colectarea datelor este urmată de analiza şi interpretarea 
acestora, formulându-se concluzii cu privire la validitatea ipotezelor lansate. 

În cuprinsul acestei lucrări, vom aloca spaţiu detalierii fiecărei etape de realizare 
a unei cercetări ştiinţifice. 

C. VALORILE TEMATICE ÎN CERCETAREA

ŞI PROIECTAREA LUCRĂRILOR

În proiectarea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi obţinerea gradului didactic I, un 
demers util vizează alegerea şi documentarea asupra unui model ştiinţific de colectare, 
prelucrare, analiză şi interpretare a datelor cu privire la fenomenul educaţional care 
prezintă interes pentru candidat.  

Din literatura de specialitate (Mauch & Birch, pp. 116-122; Neacşu, 2010 ş.a.), 
reţinem ca prioritare şi cu valori funcţionale în spaţiul educaţional următoarele for-
me/tipuri de cercetare, prezentate sintetic în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Tipuri/forme/opţiuni metodologice în cercetarea ştiinţifică 

Tipuri de cercetări
 Cercetare analitică  Cercetare corelaţional-predictivă
 Cercetare calitativă  Cercetare proiectiv-demonstrativă
 Cercetare cantitativă  Cercetare evaluativă
 Cercetare experimentală  Cercetare de dezvoltare
 Cercetare cvasiexperimentală  Cercetare experimentală
 Studiul de caz  Cercetare explorativă
 Cercetare comparativă  Cercetare istoric-evolutivă
 Cercetare narativă  Cercetare etnografică
 Cercetare semiologică a discursului  Cercetare metaanalitică
 Cercetare de opinii, comportamente şi credinţe  Cercetare de statusuri
 Cercetare teoretică de analiză a tendinţelor  Cercetare critică
 Cercetare interpretativă  Cercetare modelatoare
 Cercetare istorică  Cercetare acţiune ş.a.

Opţiunea candidatului pentru un tip de cercetare este în relaţie şi cu natura te-
maticii de interes. Este importantă alegerea unui set metodologic care să permită o 
investigare fidelă a realităţii educaţionale pe care o vizează lucrarea. Pe de altă parte, 
modul de organizare a informaţiei şi structura lucrării sunt influenţate de tipul de cer-
cetare ales, precum şi de orientarea metodei instrumental-compoziţională a studiului 
(vezi Pierron & Pierron, 1999, Şerbănescu, 2007 ş.a.). EDITURA P
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